
ESGLÉSIA  JOVE
AMINANT JUNTS

 

FENT CAMÍ...  

 

"Quan m’he fiat" de Worship.CAT
 
https://www.youtube.com/watch?v=GHlLFOVaAPE
 

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

Jn 4,43-54
 
Jesús se'n va anar d'allà [de
Samaria] cap a Galilea. Ell
mateix havia assegurat que un
profeta no rep cap honor al
seu poble. Així, doncs, quan va
arribar a Galilea, els galileus
el van acollir, perquè ells
també havien vist tot el que
Jesús hi havia fet en aquella
ocasió. Va tornar, doncs, a
Canà de Galilea, on havia
convertit l'aigua en vi. A
cafarnaüm hi havia un
funcionari reial que tenia el
fill malalt. Quan va sentir que
Jesús havia vingut de Judea a
Galilea, anà a trobar-lo i li va
demanar que baixés a guarir el
seu fill, que estava a punt de
morir. Jesús li digué: «Si no
veieu senyals i prodigis, no
creieu.» El funcionari li
contestà: «Senyor, baixa abans
no es mori el meu fill!» Jesús
li digué: «Ves, que el teu fill
viu.»
Aquell home va creure en la
paraula que Jesús li havia dit i
es posà en camí. Ja baixava a
Cafarnaüm quan els seus
servents l'anaren a trobar i li
digueren que el seu fill era
viu. Ells els va preguntar a
quina hora s'havia posat
millor. Els servents li
respongueren: «Ahir, a la una
del migdia, el va deixar la
febre.» Llavors el pare s'adonà
que era exactament l'hora en
què Jesús li havia dir: «El teu
fill és viu.» I van creure ell i
tota la seva família. (...)

 

1. INTRODUCCIÓ
 Sempre hi ha un moment en la vida de fe en què decideixes fiar-te de Déu i

deixar-te anar a les seves mans. I ho fas perquè el teu cor et diu que en Jesús
hi trobaràs vida. La vida que sempre has cercat i no has trobat. Avui et
convidem a fiar-te de Jesús i a seguir-lo de nou. Fia’t d’Ell i seràs viu.
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2. CANT

4. CRIST VIU!
Sant Pau deia que ell vivia confiat en aquest amor que ho va donat tot: «La
meva vida terrenal, la visc gràcies a la fe en el Fill de Déu, que en va
estimar i es va entregar per mi». [...] La fe en Jesús condueix a una
esperança que va més enllà, a una certesa fundada no sols en les nostres
qualitats i habilitats, sinó en la Paraula de Déu, en la invitació que ve d’Ell.
Sense fer gaires càlculs humans ni preocupar-se de verificar si la realitat que
els envolta coincideix amb les seves seguretats. Remeu mar endins, sortiu
de vosaltres mateixos».

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Com és la teva fe? Exigeixes proves i demostracions o saps confiar en
Déu? Com cuides la teva relació personal amb Ell? Sinó tens relació i diàleg
amb Ell no el sentiràs... Què hauries de millorar o canviar per fer-ho?

7. PARENOSTRE

Jesús replica als qui l’havien anat a buscar dient: només creieu quan veieu
miracles...  La fe no es pot fonamentar en els miracles, sinó en la
confiança. La fe és com l’amor, si vols demostracions, ja no estimes, la fe i
l’amor demanen confiança, i es fonamenten en una certesa profunda:
l’experiència real del cor. No demanem miracles a Jesús, demanem créixer en
l’experiència del seu amor i la confiança en Ell. 

5. REFLEXIÓ


